DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ- 2022 MESAJLARI
(Twitter etkinliği için)

Veteriner Hekimlerine destek veren bir ülke; hayvan sağlığına, gıda sağlığına ve toplum sağlığına sahip çıkmış demektir. 

Veteriner Hekimler Önemsiyor... Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Toplum 

Hayvan, Gıda ve Toplum Sağlığında Güvenli Bir Gelecek Veteriner Hekimlerle Mümkündür. 

Veteriner Hekimlerine destek veren bir ülke; hayvan sağlığını, gıda sağlığını ve toplum sağlığını
güvenceye almış demektir. 

Veteriner Hekimlik Demek Hayat Demek
Hayat Demek Sağlık Demek 

Veteriner Hekimler Olmadan Sağlık Olmaz...

Veteriner hekimlerin görevlerini icra ederken uğradığı şiddet olayları sırasında; şiddete uğrayan sadece veteriner hekimler değil, aynı zamanda halk sağlığının bizzat kendisidir!

Veteriner hekimlere uygulanan şiddetin de diğer sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle aynı yasal kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Veteriner hekimler; bu ülke için 7/24 çalışmaktan, zor günlerde taşın altına elini sokmaktan, hiç ama hiç yorulmadı. Ancak, çifte standarttan ve vefasızlıktan çok ama çok yoruldu!

Sağlıkta Şiddet ve Yıpranma Payı (fiili hizmet) ile ilgili yasal düzenlemelere veteriner sağlık çalışanları ivedilikle dâhil edilerek sağlık sınıfı personeller arasındaki bu ayrımcılığa son verilmelidir!


Şu anda dünya çapında 1.8 milyondan fazla veteriner hekim olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Veteriner Hekimler Günü, son 22 yıldır Veteriner Hekimlerin toplum ve hayvan sağlığına katkılarını tanıtmak için bir fırsat olmuştur.

Veteriner hekimler; tıpkı kendi hastaları gibi, zindeliklerini ve sağlıklarını korumak için desteğe ve uygun araçlara ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı hayvanlar için onları savunacak sağlıklı veteriner hekimlere ihtiyaç vardır. Dirençli ve güçlü veteriner hekimler içinde, günlük zorluklar ve işlerinde karşılaştıkları krizlerle baş edebilmeleri için uygun destek ve araçlar gereklidir. 

Bireysel mücadele veteriner hekimlerin dayanıklılığını arttırmak için yeterli değildir.Bunun için hükümetlerin,meslek örgütlerinin ve araştırma merkezlerinin; yeterli eğitim-öğretim,rehberlik ve iş birliğini arttıracak şekilde veteriner hekimleri desteklemeleri gerekir.

Biz veteriner hekimleri sağlık sınıfından uzaklaştırarak, bulaşıcı ve zoonotik hastalıklara daha da yaklaştığınızın farkında mısınız?

Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasında topluma oldukça önemli hizmetler yapan veteriner hekimlerin çalışma yaşamı kalitesinin geliştirilmesine yönelik beklenti ve gereksinimlerinin belirlenerek, çalışma yaşamı kalitesi programlarının hazırlanması ve bu kapsamda ivedilikle düzenleme ve uygulamalar yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir.

Veteriner Hekimler yarın güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor.

Herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, yetkilileri sağlıkta şiddet yasası kapsamı başta olmak
üzere; veteriner hekimlere yönelik dışlayıcı uygulamalara son verilmesini istiyoruz!

Veteriner Hekimler Sağlığın Teminatıdır.

İnsanlar sağlıklı hayvansal gıda yesin diye uğraşırken bu uğurda kalleşçe bıçaklanarak şehit edilen  
Veteriner Hekim Volkan LALE’ nin katili kadar, tüm çağrılarımıza rağmen veteriner hekimleri 
Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil etmeyen yetkililerin de suçu yok mu?! 

Bizi sadece şarbon, kuduz, brusella, kuş gribi… çıktığında 
veya yerli kovid aşısı üretmek gerektiğinde hatırlamayın! 
Sağlık personeline özlük hakkı ve ek gösterge düzenlemesin de 
Veteriner hekimleri unutma!  
Fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ve Sağlıkta Şiddet Yasasında ne hikmetse hep unutulduk. 
Bu kez özlük hakkı ve ek gösterge düzenlemelerinde veteriner hekimleri unutma!

Ek gösterge almayan mesleklere bu hakkı vermek ya da düşük olanları yukarıya çekmek elbette yerinde ama veteriner hekimlerin ek göstergesi de çakılmasın yerinde!

Bir meslek düşünün ki, önceliği derdini dillendiremeyen hayvanlar olmakla beraber insanı, çevreyi, doğayı da koruma ve iyileştirmede olabildiğince özen göstermektedir. İşte bu meslek veteriner hekimliktir.

